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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK
Védjegybejelentések meghirdetése
( 210 ) M 12 03211
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) OrthoPharm Europe Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
( 541 ) Arthrovisc
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);
gyógyhatású készítmények izületek kezelésére; gyógyszerkészítmények izületek kezelésére; étrend kiegészítő
készítmények izületek kezelésére.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás); izületek betegségeinek megelőző és gyógyító kezelése, terápiája, izületek
erősítése, védelme és gyógyítása.
( 210 ) M 12 03212
( 220 ) 2012.09.07.
( 731 ) OrthoPharm Europe Kft., Nagytarcsa (HU)
( 740 ) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru);
gyógyhatású készítmények izületek kezelésére; gyógyszerkészítmények izületek kezelésére; étrend kiegészítő
készítmények izületek kezelésére.
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás); izületek betegségeinek megelőző és gyógyító kezelése, terápiája, izületek
erősítése, védelme és gyógyítása.
( 210 ) M 12 04277
( 220 ) 2012.01.06.
( 731 ) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Delaware (US)
( 740 ) DANUBIA Patent and Trademark Attorneys,, Budapest
( 541 ) EXPRESS
( 511 ) 5

Herbicidek.

( 210 ) M 12 04520
( 220 ) 2012.12.14.
( 731 ) Kovács István Zoltán, Sződliget (HU)
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( 546 )

( 511 ) 45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

( 210 ) M 13 00066
( 220 ) 2013.01.11.
( 731 ) TreeFa World Productions Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Ferkócza Noémi Veronika, Ferkócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

Mágneses adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű

média; számítógépes szoftverek; audiovizuális tanítási eszközök, díszítő mágnesek, egér-alátétek,
hangfelvételhordozók, letölthető képfájlok, letölthető zeneifájlok, rajzfilmek, számítógép programok [letölthető],
számítógépes játékszoftver, mobiltelefon alkalmazások.
16

Papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); albumok, brosúrák, vékony fűzött

könyvek, daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék [papíráruk], fényképek [nyomtatott],
hírlevelek, írószerek, kártyák, képek,képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzők,
matricák, lehúzóképek, naptárak, oktatási eszközök, (a készülékek kivételével), plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, poszterek, rajzeszközök, szórólapok, szókártyák,betűcsomagok.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
38

Távközlés; honlap üzemeltetése.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 00846
( 220 ) 2013.04.02.
( 731 ) dr. Vámos Györgyné, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 33
43

Likőrök.
Vendéglátás (élelmezés).

( 210 ) M 13 00963
( 220 ) 2013.04.11.
( 731 ) REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek.

28

Játékok, játékszerek.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

( 210 ) M 13 01189
( 220 ) 2013.05.03.
( 731 ) KÉK IZZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Törőcsik Tamás, Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged
( 546 )

( 511 ) 11

Égők.

28

Játékok.

42

Tudományos kutatás.

( 210 ) M 13 01228
( 220 ) 2013.05.08.
( 731 ) Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen (HU)
( 740 ) dr. Nemes Imre Zsolt, Debrecen
( 541 ) ügyvédelem
( 511 ) 36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés.

45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások; jogi szolgáltatás; szaktanácsadás
jogi kérdésekben; jogi képviseletellátása; jogi megállapodások készítése; jogi tanácsadás számítógépes hálózaton
keresztül; jogi átvilágítás (due diligence); jogi dokumentumok szerkesztése; jogi dokumentumok véleményezése.
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( 210 ) M 13 01302
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rácz Kinga, Eger (HU)
( 541 ) DOBÓ ISTVÁN
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; borok.

( 210 ) M 13 01303
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rácz Kinga, Eger (HU)
( 541 ) DOBÓ KATICA
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; borok.

( 210 ) M 13 01304
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rácz Kinga, Eger (HU)
( 541 ) CECEY VICUSKA
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; borok.

( 210 ) M 13 01305
( 220 ) 2013.05.14.
( 731 ) Rácz Kinga, Eger (HU)
( 541 ) JUMURDZSÁK
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok; borok.

( 210 ) M 13 01431
( 220 ) 2013.05.22.
( 731 ) Dextron Kft. 100%, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; ércek.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 210 ) M 13 01433
( 220 ) 2013.05.24.
( 731 ) Ökrös Marianna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest
( 541 ) Bországgyűlés
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01473
( 220 ) 2013.05.27.
( 731 ) HWD Recycling Kft., Seregélyes (HU)
( 740 ) dr. Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
40

Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és

szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés(átalakítás), hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása.
( 210 ) M 13 01481
( 220 ) 2013.05.29.
( 731 ) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 29

Ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachips-ek; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli;

burgonyaszirom; gomba, tartósított; gyümölcs csipsz; hentesáruk; hummusz [csicseriborsókrém]; húskivonatok;
húskonzervek; húsleves, erőleves;húsleves koncentrátumok; kókuszvaj;kókuszzsír; krokett;leves készítmények;
levesek; magvak, feldolgozott; margarin; májpástétom; mogyorók, elkészített; pálmamag olaj, táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; sajtok; snack ételek(gyümölcs alapú -); sültburgonya, chips;
tejszínhab; zöldségek, tartósított; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zsírok, étkezési;
zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
30

Amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények; aprósütemény, teasütemény;

aprósütemények; aprósütemény; bonbonok [cukorkák]; briós; cheeseburgerek [szendvicsek]; chips
[gabonakészítmény]; cukormáz süteményekhez; cukrászkészítmények karácsonyfadíszítésére;
cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú italok; csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok
[cukrászárú]; édesgyökér nyalókák [cukrászáru]; fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; fagylalt, jégkrém; fűszerek,
ízesítők; gyümölcsössütemények/torták; húslé, mártás, szaft; húspástétomok; jégkrémpor; kakaó alapú italok;
kakaós termékek; karamellák [cukorkák]; kekszek; kenyér; keksz; lepények (gyümölcsös-); liszttartalmú ételek;
magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; malátáskekszek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás
cukrászsütemény; marinádok [fűszeres pácok]; mentabonbonok, mentacukorkák; mézeskalács; müzli;
müzliszeletek; palacsinták; pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták;pralinék; quiche [tésztában sült sóssodó];
rizssütemény; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); snack ételek (rizs alapú -); sós kekszek; sütemények;
süteménypor; süteménytészta [pép, formázható]; szendvicsek; szójabab-pástétom [étel ízesítő]; szószok
[ízesítőszerek, fűszeresmártások]; tavaszi tekercs; töltött cukorkák, fondan [cukrászáru].
( 210 ) M 13 01539
( 220 ) 2013.05.30.
( 731 ) Microsoft Corporation, Redmond, Washington (US)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) SKYPE
( 511 ) 9

Számítógépes szoftverek internetes hangátviteli protokollhoz (VOIP}; internetes hangátviteli protokollt

(VOIP) és házi alközponti szolgáltatást(PBX) használó számítógépes szoftverek; interneten keresztüli
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üzenetküldést és azonnali üzenetküldést lehetővétevő számítógépes szoftverek; szöveges üzenetküldő

szolgáltatásokhoz (SMS) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatásokhoz (MMS) használt számítógépes
szoftverek; internetes hangáviteli protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást (PBX)
használókommunikációt lehetővé tevő letölthető számítógépes szoftverek; internetes hangátviteli protokollt
(VOIP) használó kommunikációs alkalmazásokhoz, üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz,
köztük internetes videoszolgáltatást használóüzenetküldő szolgáltatásokhoz használt számítógépes szoftverek;
üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokban használt számítógépes szoftverek.
38

Internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó kommunikáció biztosítása; internetes hangátviteli

protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást használó (PBX) kommunikációs szolgáltatások;
internettelefonos és videokonferenciás szolgáltatások;üzenetküldési és azonnali üzenetküldési szolgáltatások az
interneten keresztül; szöveges üzenetküldő szolgáltatások (SMS) és multimédiás üzenetküldő szolgáltatások
(MMS) számítógépes hálózaton keresztül.
42

Internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó, számítógépes hálózaton keresztül zajló kommunikációt

lehetővé tevő számítógépes szoftverek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, frissítésével, karbantartásával és
biztosításával kapcsolatosszolgáltatások; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) és házi alközponti szolgáltatást
(PBX) használó kommunikációt lehetővé tevő online számítógépes szoftverek biztosítása; az előfizetők részére
internetes hangátviteli protokollal (VOIP) működőkommunikációs szolgáltatások használatát lehetővé tevő online
szoftverek biztosítása mások általi letöltés céljából; internetes hangátviteli protokollt (VOIP) használó
kommunikációs alkalmazásokban, üzenetküldő és azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz,köztük internetes
videoszolgáltatást használó üzenetküldő szolgáltatásokhoz használt számítógépes szoftverek tervezése,
fejlesztése, telepítése, frissítése, karbantartása és biztosítása; üzenetküldő és azonnali üzenetküldő
szolgáltatásokhoz használtszámítógépes szoftverek tervezése, fejlesztése, telepítése, frissítése és karbantartása.
( 210 ) M 13 01584
( 220 ) 2013.06.04.
( 731 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) MISKA MUSTRA
( 511 ) 9

Hangfelvételhordozók; hanglemezek; hangrögzítő szalagok; hangszóródobozok; hangszórók,

hangosbemondók; vetítőgépek; vetítővásznak; vetítővásznak [fényképészet]; videokamerák; videokazetták;
videoképernyők; videoszalagok.
35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése;kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing; on-line
hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése;reklámfilmek előállítása;
reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós
reklámozás;telemarketing szolgáltatások; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás.
41

Alkotóműhelyek szervezése lebonyolítása; élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line kiadása; előadások díszleteinek kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; feliratozása (filmek-); filmek
gyártása, kívéve reklámfilmek;filmstúdiók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése
(szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; kulturális vagy nevelés célú kiállítások
szervezése; mozifilmek kölcsönzése; jegyirodai szolgáltatások(szórakoztatás); on-line elérhető; elektronikus
publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri
szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); színháziprodukciók;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek kiadása (nem
reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók.
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( 210 ) M 13 01610
( 220 ) 2013.06.05.
( 731 ) Imsys Mérnöki Szolgáltató Kft. 100%, Budapest (HU)
( 740 ) Fézler Gáborné, Sződliget
( 546 )

( 511 ) 42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01716
( 220 ) 2013.06.13.
( 731 ) Magyar Golf Szövetség, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Golf sporttal kapcsolatos papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek,

könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 01725
( 220 ) 2013.06.14.
( 731 ) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) ILE DE FRANCE
( 511 ) 29

Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok, amelyek Franciaországból származnak.

( 210 ) M 13 01747
( 220 ) 2013.06.18.
( 731 ) dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)
dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)
( 541 ) Dörgicsei Levendulás
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 13 01748
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( 220 ) 2013.06.18.
( 731 ) dr. Demján Ildikó, Budapest (HU)
dr. Jurasits Zsolt, Budapest (HU)
( 541 ) Dörgicsei Levendula Major
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 13 01769
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) NEO WORLD NEWS - MORE THAN NEWS
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok
biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.
41

Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és
televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem
reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;
zene összeállítása; zenei produkciók.
( 210 ) M 13 01770
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) NEO WORLD NEWS - TÖBB MINT HÍR
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok
biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.
41

Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);
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filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és
televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem
reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;
zene összeállítása; zenei produkciók.
( 210 ) M 13 01771
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) NEO WORLD - ABAUT YOU
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok
biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.
41

Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és
televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése
(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem
reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;
zene összeállítása; zenei produkciók.
( 210 ) M 13 01772
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) dr. Medveczki Mihály, Budapest (HU)
( 541 ) NEO WORLD - RÓLAD SZÓL
( 511 ) 35

Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési

oldalak készítése; közvéleménykutatás közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes
hálózaton; piackutatás; rádiósreklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek; szponzorok felkutatása; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; telemarketing szolgáltatások;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
38

Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; internetes beszélgetőszobák biztosítása; internetes fórumok
biztosítása; rádióadás; rádióadás[műsorszórás); televíziós műsorszórás; üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval.
41

Élő előadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; feliratozása (filmek-);

filmek gyártása, kívéve reklámfilmek; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai
szolgáltatások (szórakoztatás); on-lineelérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és
televízióprogramok készítése; szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok; show-műsorok szervezése
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(impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;szövegek kiadása, (nem

reklámcélú-); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videofilmezés; videofilmgyártás;
zene összeállítása; zenei produkciók.
( 210 ) M 13 01779
( 220 ) 2013.06.20.
( 731 ) Kovács Tibor, Esztergom (HU)
( 541 ) FOLTMÁGNES
( 511 ) 3

Mosóporok, folyékony mosószerek, öblítők, fehérítők, súrolószerek, színfogó-színgyűjtő kendők,

mosogatószerek-tabletták.
21

Szivacsok, mosó- és mosogatószivacsok, takarító eszközök, felmosók, vödrök, kefék.

( 210 ) M 13 01818
( 220 ) 2011.08.08.
( 731 ) Nova Brands S.A., Luxembourg (LU)
( 740 ) DANUBIA PATENT & LAW OFFICE LLC, Budapest
( 541 ) ALLERNOVA
( 511 ) 5

Diétás anyagok egészségügyi használatra; bébiételek.

( 210 ) M 13 01836
( 220 ) 2013.06.27.
( 731 ) AGRO CS HUNGARY Kft., Salgótarján (HU)
( 740 ) dr. Auth Veronika ügyvéd, Auth Ügyvédi Iroda, Salgótarján
( 546 )
( 511 ) 1

Mezőgazdasági és kertészeti vegyi termékek, trágyák (algák, foszfátok, szuperfoszfátok), műtrágyák,

műtrágyázó készítmények, humusz, humuszos fejtrágya, kertiföld, komposzt, talajkondícionáló vegyi termékek,
talajjavító termékek, termőföld, tőzeg(trágya), tőzegkockák kertészetek számára.
5

Gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), talajfertőtlenítő készítmények, növényvédő

szerek (peszticidek), rovarölő szerek (inszekticidek).
31

Vetőmagvak, növénymagvak, takarmányok, gombakultúrák, természetes gyep,talajtakaró fakérgek,

kéregmulcs, szalmamulcs.
( 210 ) M 13 01870
( 220 ) 2013.07.02.
( 731 ) GURMAN, s.r.o, Stara L'ubovna (SK)
( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 16

Csomagoló papír, csomagolóanyagok kartonból vagy papírból, irodai csomagoló poszterek, plakátok,

transzparensek papírból vagy kartonból, nyomtatott hirdetési anyagok, fényképek(grafikus, nyomtatott), naptárak,
műanyag fóliák csomagolásra, zacskókpapírból vagy műanyagból.
32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok ésgyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz, asztali vizek, ivóvizek.
35

Termék kereskedelemhez tartozó ügynöki tevékenység, szakmai, üzletviteli tanácsadás borok és borászat

témakörben, reklámozás, alkoholos italok és alkoholmentes italok kis és nagykereskedelme, audiovizuális
bemutatók szervezése kereskedelmi vagyreklámcéllal, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
konzultáció személyzeti kérdésekben, segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletszervezési tanácsadás, üzleti
információk, reklámanyagok terjesztése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok,nyomtatványok, áruminták]
terjesztése, szövegfeldolgozás, reklámanyag, audiovizuális felvételek és időszakos vagy nem időszakos
kiadványok naprakész állapotba hozása és kiadása, reklámszövegek kiadása és terjesztése, reklámszövegek
publikálása,kereskedelmi információk, kereskedelmi információs ügynökségek, irodai gépek és felszerelések
kölcsönzése, piaci tanulmányok, munkaerő-toborzás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, elosztó-, adagolóautomatákkölcsönzése, mintakészítés hirdetésekhez és eladási
propagandákhoz, árubemutatás.
( 210 ) M 13 01910
( 220 ) 2013.07.03.
( 731 ) Hajós István János, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fulajtár Zsófia, Fulajtár Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyűjtés kereskedelmi

ügyletekről, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták
terjesztése, divatbemutatók szervezésepromóciós célokból, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],
kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése, kereskedelmi vagy
reklámcélú vásárok szervezése, közönségszolgálat, közvéleménykutatás, manöken/modell-szolgálatok reklám
vagy kereskedelmi célból, marketing, mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi
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adminisztrációja,munkaerőtoborzás, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózatban, outsourcing

szolgáltatások, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámfilmek előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető
ügynökségek,sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti
ügyekben, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás, üzleti információk, üzletimenedzselés előadóművészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzleti hatékonyság szakértői
szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése.
41

Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport, kulturális tevékenységek; akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése
szórakoztatási célból, éjszakai klubok, élőelőadások bemutatása, előadások díszleteinek kölcsönzése,
előadóművészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás, filmek,
fényképészet, filmek gyártása (kivéve reklámfilmek), fitnesztanfolyamok vezetése,fogadások tervezése
(szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangversenyek
szervezése és lebonyolítása, helyfoglalás showműsorokra, időmérés sporteseményeken, iskolai szolgáltatások
(képzés),karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák
szervezése, lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, modellt ülés művészek számára,oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online
elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,
show műsorok, show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai)sorsjátékok lebonyolítása, szakmai
újraképzés, szemináriumok rendezése és vezetése, szépségversenyek szervezése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel
kapcsolatban,televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], zenei produkciók,
zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték.
45

Esküvői szertartások tervezése és szervezése, estélyi ruha kölcsönzés, geneológiai kutatás, házasság

közvetítő irodák, horoszkóp elkészítése, ruhakölcsönzés, társas kíséret, társkereső klubok.
( 210 ) M 13 01989
( 220 ) 2013.07.12.
( 731 ) WIX-FILTRON Sp. z.o.o., Gostyn (PL)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 1
7

Szűrőanyagok.
Szűrők, szűrőpatronok, szűrőberendezések és anyagok, belsőégésű motorokhoz, szűrők (gép- vagy motor

alkatrészek).
16

Szűrőpapírok; cellulóz szál alapú, fenollal, epoxival vagy akril gyantával átitatott szűrőpapírok;

szűrőpapírok cellulóz- és szintetikus mikroszál alapú finom bevonattal és szintetikus szál alapú előszűrő réteggel.

( 210 ) M 13 01991
( 220 ) 2013.07.11.
( 731 ) ZOLEND KFT. 100%, DEBRECEN (HU)
( 546 )
( 511 ) 6

Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti

vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek
és csővezetékek; páncélszekrények; egyébfémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek (az
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osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 02016
( 220 ) 2013.07.12.
( 731 ) DSM Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30
35

Péksütemény.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02064
( 220 ) 2013.07.17.
( 731 ) Tomkóné Hevesi Ildikó Zsuzsanna, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Kopácsi Péter, Dr. Kopácsi Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Pro Style Magazin
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02075
( 220 ) 2013.07.18.
( 731 ) Tele 5 Taxi Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Szállítás; utazásszervezés.

( 210 ) M 13 02078
( 220 ) 2013.07.18.
( 731 ) Gigamatrac Kft., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 35

Matrac, ágybetét, ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

( 210 ) M 13 02085
( 220 ) 2013.07.19.
( 731 ) Barinka József, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
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( 546 )

( 511 ) 31

Ausztriából származó tápanyagok állatok számára.

35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

( 210 ) M 13 02090
( 220 ) 2013.07.22.
( 731 ) Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 02091
( 220 ) 2013.07.22.
( 731 ) Fájdalom-ambulancia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) F&M Fitness and More Do it right!
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

( 210 ) M 13 02116
( 220 ) 2013.07.23.
( 731 ) Loso Adrienn, Albertirsa (HU)
( 740 ) Brand Way & Compass Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 29

Tartósított hús, hal-, baromfi- és vadhús, valamint ezekből készült húskészítmények; tartósított, szárított és

főzött gyümölcsök és zöldségek.
31

Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek, élő állatok; friss gyümölcsök, zöldségek; vetőmagok.

35

Élelmiszeripari termékek, élelmiszeripari tartósított és mélyhűtött termékek kereskedelmi bonyolítása,

reklámozása és marketingje, valamint kiállítások és termék bemutatók szervezése.
M2555

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 210 ) M 13 02147
( 220 ) 2013.07.25.
( 731 ) Hanser Zsolt, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, műfogak; sebészeti varratanyagok.

42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 13 02160
( 220 ) 2013.07.26.
( 731 ) KIDSOASIS Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Dunakeszi (HU)
( 546 )

( 511 ) 43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02188
( 220 ) 2013.07.30.
( 731 ) Dzéta Ker. és Szolg. Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 33
41

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
Konferencia, kongresszus, továbbképzés, rendezvény szervezése, szimpózium.

( 210 ) M 13 02205
( 220 ) 2013.08.01.
( 731 ) C&Y BIO Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Bordás Vilmos,Dr. Bordás Vilmos Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi

berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg
(kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba
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29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
( 210 ) M 13 02252
( 220 ) 2013.08.06.
( 731 ) Glowing s.r.o., Sturovo (SK)
( 740 ) dr. Horváth Ádám Gergely, Budapest
( 541 ) TRAPP-PISTI
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
( 210 ) M 13 02272
( 220 ) 2013.08.08.
( 731 ) Szélesi Elemérné, Budapest (HU)
( 541 ) SICC-WAAN MÓDSZER AZ ÚJTUDATOSSÁG MÓDSZERE 3D-5D-BE
( 511 ) 41

Nevelés, oktatás, spirituális képzés, beavatások.

( 210 ) M 13 02276
( 220 ) 2013.08.08.
( 731 ) Mito Communications zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács Balázs, Budapest
( 541 ) Mito
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing, on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, üzleti célú kutatás.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési
szolgáltatások, hostingszolgáltatások web oldalakhoz, kutatás és fejlesztés mások részére, számítógép programok
adatainak és adatoknak az átalakítása, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógép
szoftver tanácsadás, internet oldalak és internetesalapú alkalmazások fejlesztése, mobiltelefon alkalmazások
fejlesztése.
( 210 ) M 13 02277
( 220 ) 2013.08.08.
( 731 ) Mito Communications zRt., Budapest (HU)
( 740 ) Kovács Balázs, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; marketing, on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, üzleti célú kutatás.
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző
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és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikusművészi tervezési

szolgáltatások, hostingszolgáltatások web oldalakhoz, kutatás és fejlesztés mások részére, számítógép programok
adatainak és adatoknak az átalakítása, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, számítógép
szoftver tanácsadás, internet oldalak és internetesalapú alkalmazások fejlesztése, mobiltelefon alkalmazások
fejlesztése.
( 210 ) M 13 02282
( 220 ) 2013.08.09.
( 731 ) Villa Völgy Kft., Eger (HU)
( 541 ) Hotel Villa Völgy
( 511 ) 35

Idegenforgalmi szolgáltatások reklámozása, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése,

reklámanyagok terjesztése,reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, on-linehirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, szállodai
üzletvezetés.
41

Fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, sportlétesítmények üzemeltetése,
szabadidős szolgáltatások nyújtása, élő előadásokbemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok
szolgáltatásai (szórakoztatás).
43

Bár szolgáltatások; éttermek; helyfoglalás szállodákban; kávézó; borospince, borkóstoltatás, rendezvényhez

termek kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai
szolgáltatások; vendéglátóipar;vendéglátás (élelmezés); szállodai wellness szolgáltatások.
( 210 ) M 13 02284
( 220 ) 2013.08.09.
( 731 ) Magyar Gyermekmentő Alapítvány, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Mentési szolgáltatások.

41

Oktatás.

44

Orvosi szolgáltatások.

( 210 ) M 13 02296
( 220 ) 2013.08.12.
( 731 ) Slovenské liehovary a likérky, a.s., Leopoldov (SK)
( 300 ) 875-2013 2013.05.21. SK
( 740 ) Dessewffy és Dávid, valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) LEON
( 511 ) 33

Szeszes italok.

( 210 ) M 13 02304
( 220 ) 2013.08.12.
( 731 ) Bogó Bálint Zoltán, Kaposvár (HU)
Koncz Zoltán, Debrecen (HU)
Lencsés Tibor, Debrecen (HU)
Tóth Gergye György, Zalaegerszeg (HU)
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( 546 )

( 511 ) 7

Üzemanyag-takarék berendezések motorokhoz; környezetkímélő berendezések motorokhoz.

( 210 ) M 13 02307
( 220 ) 2013.08.13.
( 731 ) Service 4 You Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 39

Autóbuszok bérbeadása; gépkocsival történő szállítás; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; látogatások tervezése turistáknak; személyszállítás; utaskísérés; utasszállítás.
41

Coaching [tréning]; fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; helyfoglalás

show-műsorokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; on-line
elérhető elektronikus publikációk, nemletölthetők; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása;
szórakoztatás; üdülési tárgyú információ; üdülőtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].
42

Web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

43

Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; motelek; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szolgáltatások; táborhelyek
hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai[szállásadás]; vendéglátóipar.
44

Aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia; fodrászszalonok; gyógyhelyek

szolgáltatásai; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; manikűrszolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatások; szauna
szolgáltatások; szépségszalonok;szolárium szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.
( 210 ) M 13 02308
( 220 ) 2013.08.13.
( 731 ) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Ormós Zoltán, Budapest
( 541 ) OrmosNet
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
45

Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 13 02311
( 220 ) 2013.08.14.
( 731 ) Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., Lajosmizse (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
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Nyomdaipari termékek; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; papíripari cikkek; tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); füzetek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek]; írótollak;
iskolaszerek [papíráruk]; könyvek;matricák, lehúzóképek; naptárak; noteszok; nyomtatott órarendek,
menetrendek; toll- és ceruzatartók, asztali; tollak [irodai cikkek].
( 210 ) M 13 02312
( 220 ) 2013.08.14.
( 731 ) Michael Davidson, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 3

Női higiéniai termékek, így tisztasági betétek, higiéniai törlőkendők, tamponok, egészségügyi betétek,

egészségügyi alsóneműk, női higiéniai intimbetétek, inkontinencia pelenkák és betétek, inkontinencia nadrágok,
gyerekpelenkák, fertőtlenítőszerek,gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények, hüvelyöblítő
szerek, dezodorok nem személyes használatra, egészségügyi kendők, kötszerek, nadrágok nőknek, herbateák,
napfény okozta leégés elleni kenőcsök, szájápoló szerek gyógyászatihasználatra.
( 210 ) M 13 02332
( 220 ) 2013.08.16.
( 731 ) Pannon Piac Kereskedőház Kft., Tabdi (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Vörös Démon
( 511 ) 33

Borok; alkoholos italok, a sörök kivételével; almabor; szeszes italok; körtebor.

( 210 ) M 13 02333
( 220 ) 2013.08.16.
( 731 ) Pannon Piac Kereskedőház Kft., Tabdi (HU)
( 740 ) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
( 541 ) Szőke Démon
( 511 ) 33

Borok; alkoholos italok, a sörök kivételével; almabor; szeszes italok; körtebor.

( 210 ) M 13 02341
( 220 ) 2013.08.16.
( 731 ) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) Siló Zóna
( 511 ) 44

Agronómiai és takarmányozással, haszonállatok táplálásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció.

( 210 ) M 13 02367
( 220 ) 2013.08.21.
( 731 ) Intellagent Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gedeon Valéria, Budapest
( 546 )
( 511 ) 39

Helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, utazások

szervezése.
M2560
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása.
45

Alternatív vitarendezési szolgáltatások; szaktanácsadás biztonság kérdésekben, személyes háttéradatok

vizsgálata, detektív ügynökségek.
( 210 ) M 13 02368
( 220 ) 2013.08.21.
( 731 ) Intellagent Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Intellagent
( 511 ) 39

Helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, utazások

szervezése.
41

Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása.
( 210 ) M 13 02369
( 220 ) 2013.08.22.
( 731 ) Dr. Gyuga Pál, Keszthely (HU)
( 541 ) CAFFÉ RICCI
( 511 ) 30

Kávé, tea, fagylalt.

32

Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok.

40

Vendéglátás-kávézó.

( 210 ) M 13 02379
( 220 ) 2013.08.21.
( 731 ) Mészáros Zoltán 50%, Pápa (HU)
Mészárosné Véber Anita 50%, Pápa (HU)
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02381
( 220 ) 2013.08.22.
( 731 ) Javier Abollado Bris, Madrid (ES)
Myriam Múgica Amilibia, Madrid (ES)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 32

Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok, szörpök és más készítmények italokhoz.

( 210 ) M 13 02391
( 220 ) 2013.08.23.
( 731 ) WebMindLicenses Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest
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( 541 ) World Sex Empire

( 511 ) 38

Elektronikus úton nyújtott felnőtt tartalmú szórakoztatás, audió-, videó- és média sugárzás formájában,

globális távközlési hálózaton keresztül.
( 210 ) M 13 02399
( 220 ) 2013.08.23.
( 731 ) SCHOCO-BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)
( 740 ) dr. Hunyadfalvi Balázs, Veszprém
( 541 ) Happy toy
( 511 ) 30

Bonbonok, (cukorkák); cukor; cukorkaáruk; csokoládé; karamellák (cukorkák); rágógumi; töltött cukorkák,

fondan (cukrászáru); nyalóka.
( 210 ) M 13 02400
( 220 ) 2013.08.23.
( 731 ) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 3

Piperecikkek, kozmetikai készítmények, bőr és haj ápolására és tisztítására szolgáló készítmények, napozó és

napvédő szerek, testpúder, testolaj, fülpálcikák, baba tisztítókendők, baba kölni.
( 210 ) M 13 02403
( 220 ) 2013.08.23.
( 731 ) Dobrocsi Zsolt 100%, Székesfehérvár (HU)
( 541 ) DRD-Systems
( 511 ) 9
42

Számítógépek, számítógépes program és szoftver, számítógép perifériák.
Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, információ-technológia [IT] tanácsadó

szolgáltatások, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok kidolgozása.
( 210 ) M 13 02409
( 220 ) 2013.08.26.
( 731 ) Tóth Zoltán Antal, Szeged (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplővalamennyi áru).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek
M2562
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és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 13 02448
( 220 ) 2013.08.27.
( 731 ) R.V.M. Mérnök Kft., Vásárosdombó (HU)
( 740 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 541 ) FLUIDET
( 511 ) 9
10

Diagnosztikai készülékek nem gyógyászati célokra.
Diagnosztikai készülékek gyógyászati célokra.

( 210 ) M 13 02456
( 220 ) 2013.08.28.
( 731 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 554 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02460
( 220 ) 2013.08.28.
( 731 ) Zengő Zoltán, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Rábai Zsolt, dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02469
( 220 ) 2013.08.29.
( 731 ) Rózsahegyi László, Baar (CH)
( 740 ) dr. Fecskovics Erzsébet, Dr. Fecskovics Erzsébet Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

M2563
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Paleolit diétának megfelelő hús, hal, baromfi ételek, gyümölcsök, zöldségek, tojás-, tojáskészítmények;

ketogén diétának megfelelő hagyományos étrendi zsírok (vaj, sertészsír, kacsazsír, libazsír) és természetes olajok
(napraforgó olaj, olívaolaj,tökmagolaj).
30

Természetes édesítőszerek, mártások, fűszerek.

43

Éttermekkel, és egyéb, ételárusítással kapcsolatos létesítmények működtetése, ezekkel kapcsolatos

szolgáltatások, speciális paleolit és ketogén diétának megfelelő ételek közvetlen és közvetett értékesítése, saját
üzemeltetésben és franchise rendszerben.
( 210 ) M 13 02472
( 220 ) 2013.08.29.
( 731 ) Szőnyi Hotel Kft., Budapest (HU)
( 541 ) Szőnyi Garden Hotel***Pest
( 511 ) 43

Szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

( 210 ) M 13 02482
( 220 ) 2013.08.29.
( 731 ) Green Office & Hardware Kft., Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gál Enikő ügyvéd, Dr. Gál Enikő Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
39

Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02483
( 220 ) 2013.08.30.
( 731 ) TaxiPlus Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh László István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.

( 210 ) M 13 02484
( 220 ) 2013.08.30.
( 731 ) TaxiPlus Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Balogh László István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 39

Taxiszolgáltatás; személyszállítás; áruszállítás.
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( 210 ) M 13 02538
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

közvéleménykutatás, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, rádiós
reklámozás, reklámanyagok [röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámfilmek
előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,statisztikák összeállítása, szabadtéri
hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,
szövegfeldolgozás, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek], televíziósreklámozás,
tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti könyvvizsgálat.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység*, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, kölcsön [finanszírozás],
kölcsön nyújtása kezességvállalásmellett, lakásügynökségek, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk
nyújtása, pénzügyi menedzsment, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, vagyonkezelés.
( 210 ) M 13 02539
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) OTP INGATLANPONT
( 511 ) 35

Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás],

közvéleménykutatás, marketing, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, rádiós
reklámozás, reklámanyagok [röplapok,prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, reklámfilmek
előállítása, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,statisztikák összeállítása, szabadtéri
hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,
szövegfeldolgozás, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek], televíziósreklámozás,
tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti könyvvizsgálat.
36

Alkuszi/ügynöki tevékenység*, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, kölcsön [finanszírozás],
kölcsön nyújtása kezességvállalásmellett, lakásügynökségek, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk
nyújtása, pénzügyi menedzsment, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, vagyonkezelés.
( 210 ) M 13 02540
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) DEFEX Magyarország Kft., Pécs (HU)
( 541 ) ELITE CHALLENGE
( 511 ) 28

Eszközök testgyakorláshoz; expanderek; hálók [sportcikkek]; hegymászó felszerelések; mászógépek

hegymászóknak; rudak rúdugráshoz; súlyzók; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok; trükkös
játékok.
35

Hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás]; rádiós reklámozás; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;üzleti felvilágosítás,
M2565
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tájékoztatás.
41

Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
időmérés sporteseményeken; konferenciákszervezése és lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős
létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyesedzői szolgáltatások [fitnesz];
szemináriumok rendezése és vezetése; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;
tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás.
( 210 ) M 13 02541
( 220 ) 2013.09.04.
( 731 ) DEFEX Magyarország Kft., Pécs (HU)
( 541 ) ELITE CHALLENGE CUBE
( 511 ) 28

Eszközök testgyakorláshoz; expanderek; hálók [sportcikkek]; hegymászó felszerelések; mászógépek

hegymászóknak; rudak rúdugráshoz; súlyzók; testépítő felszerelések; tornafelszerelések; trambulinok; trükkös
játékok.
35

Hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak

számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közönségszolgálat; marketing; on-line hirdetői tevékenység
számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások[üzleti segítségnyújtás]; rádiós reklámozás; reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámozás; szabadtéri hirdetés; személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás;üzleti felvilágosítás,
tájékoztatás.
41

Coaching [tréning]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];
időmérés sporteseményeken; konferenciákszervezése és lebonyolítása; oktatás; sport edzőtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidős
létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyesedzői szolgáltatások [fitnesz];
szemináriumok rendezése és vezetése; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;
tornatanítás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmgyártás.
( 210 ) M 13 02574
( 220 ) 2013.09.09.
( 731 ) Téti József, Kecskemét (HU)
Téti Józsefné, Kecskemét (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Csomagolóanyagok, nyomtatványok és kiadványok, térképek, írószerek és papíráruk.

30

Pizzák.

39

Élelmiszerek és készételek kiszállítása.

43

Vendéglátás; étteremben, bárban nyújtott vendéglátási szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások étel- és

italkészítési céllal.
( 210 ) M 13 02582
( 220 ) 2013.09.09.
( 731 ) NUBIEN-VIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
( 541 ) TEDI
( 511 ) 3

Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek (az osztály betűrend szerinti
M2566

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
jegyzékében szereplő valamennyiáru).

( 210 ) M 13 02594
( 220 ) 2013.09.05.
( 731 ) Zwack Unikum Nyrt., Budapest (HU)
( 541 ) ŐSMÍVES
( 511 ) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

( 210 ) M 13 02603
( 220 ) 2013.09.10.
( 731 ) Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjordur (IS)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) XYLENN
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti készítmények és szerek.

( 210 ) M 13 02605
( 220 ) 2013.09.10.
( 731 ) Mező Borbála, Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 4

Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.
( 210 ) M 13 02610
( 220 ) 2013.09.11.
( 731 ) Tungsram-Schréder ZRt., Pilisszentiván (HU)
( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 546 )
( 511 ) 11

Acetilén fényszórók, acetilén gázégők, gázlámpák, flambók, karok gázégőkhöz, olajlámpák, petróleumégők,

akváriumi világítótestek, búvárlámpák, csíraölő égők, bányászlámpák, biztonsági lámpák, robbanásbiztos
fényforrások, robbanásbiztos lámpatestek,égőfejek lámpákhoz, égők, lámpák világításra, lámpások világításhoz,
fénycsövek, fénycsövek világításra, ívlámpák, izzószálas égők, izzószálak elektromos izzókba, villanykörték,
elektromos kisülési csövek világításra, reflektorok, keresőlámpák,zseblámpák, LED-diódás világító
berendezések, kerékpár fényszórók, kerékpárlámpák, lámpák gépkocsikhoz, lámpák járművekhez,
járműreflektorok, gépkocsi reflektorok, jármű fényszórók, gépkocsi fényszórók, irányjelző izzólámpák
járművekhez, lámpák gépkocsikirányjelzőihez, lámpák karácsonyfákhoz, ultraibolya sugárzók, UV -lámpák,
vetítőlámpák, világító házszámok, csillárok, csíraölő lámpák a levegő tisztítására, laboratóriumi lámpák,
haranglámpák, gömb alakú lámpaburák, lámpaernyők, lámpaernyőtartók,lámpaoszlopok, lámpaüvegek,
csőfoglalatok elektromos lámpákhoz, mennyezetvilágítások, védőberendezések világításhoz, világító
berendezések és készülékek, lámpatestek, foglalatok lámpákhoz, fényvisszaverő, tükröző elemek lámpákhoz,
árnyékoló elemeklámpákhoz, elvakítást gátló szerkezetek járművekhez, fénytompító szerkezetek járművekhez,
gyújtószerkezetek, színpadvilágítás-szabályozók, csapok, kutak, szökőkutak, díszkutak, tűzcsapok.
37

Elektromos berendezések, világító berendezések, fényforrások, lámpatestek felszerelése és javítása.

42

Mechanikai és műszaki kutatások és fejlesztések, műszaki tervtanulmányok készítése, szakmai tanácsadás

és szakvélemények adása fényrendszerekkel, világítással kapcsolatban, számítógép-programozás, számítógép
szoftver fenntartása, számítógépprogramokkidolgozása és korszerűsítése, számítógépprogramok kölcsönzése.
( 210 ) M 13 02623
M2567

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2013.09.12.
( 731 ) dr. Mag Olga Ibolya, Pilisszántó (HU)
( 740 ) dr. Medgyesi Mónika, Budapest
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok; bébiételek;
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;;tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
( 210 ) M 13 02626
( 220 ) 2013.09.12.
( 731 ) Virág György Barnabás, Székesfehérvár (HU)
Márkosi József, Vértesacsa (HU)
Márkosi András, Vértesacsa (HU)
( 541 ) Megapolis
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02632
( 220 ) 2013.09.12.
( 731 ) ELEVEN EVENTS Kft., Győrújbarát (HU)
( 740 ) Beregszászi Zita, Debrecen
( 546 )

( 511 ) 25
41

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02652
( 220 ) 2013.09.16.
( 731 ) Wu Wencheng, Budapest (HU)
( 541 ) MIRAFRA
( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

( 210 ) M 13 02658
M2568

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 220 ) 2013.09.17.
( 731 ) Budainé Balatoni Katalin, Ráckeve (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;
anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetűk, klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02693
( 220 ) 2013.09.18.
( 731 ) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis,Indiana (US)
( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) COLOMBUS
( 511 ) 5

Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; féregirtó szerek, gombaölő szerek, gyomirtó szerek

(herbicidek) és rovarölő szerek.
( 210 ) M 13 02713
( 220 ) 2013.09.19.
( 731 ) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
( 740 ) Dr. Csere Sylvia Szonja, Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
31

Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok
számára; maláta (az osztály betűrend szerintijegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02763
( 220 ) 2013.09.24.
M2569

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
( 731 ) Ceres Zrt., Győr (HU)

( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

( 210 ) M 13 02764
( 220 ) 2013.09.24.
( 731 ) Ceres Zrt., Győr (HU)
( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 30

Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő, sütőporok.

( 210 ) M 13 02769
( 220 ) 2013.09.24.
( 731 ) Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
( 740 ) dr. Kőszegi János, Törökbálint
( 541 ) Bee
( 511 ) 38
41

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02775
( 220 ) 2013.09.25.
( 731 ) Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Süle Péter, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 13 02779
( 220 ) 2013.09.25.
( 731 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
( 546 )
( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek;
M2570

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

32

Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz.
( 210 ) M 13 02790
( 220 ) 2013.09.25.
( 731 ) Schäffer Szilvia, Csomád (HU)
( 546 )

( 511 ) 16

Fotóalbumok, kiadványok, naptárak, poszterek.

20

Fotókat tartalmazó műtárgyak.

41

Fényképészet, filmek/reklámfilmek gyártása, filmstúdió, fotoriportok készítése, oktatás (fotó- és

filmtanfolyam).
( 210 ) M 13 02791
( 220 ) 2013.09.26.
( 731 ) Schóbert Réka, Szentendre (HU)
( 740 ) dr. Horváth György ügyvéd, dr. Horváth- dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd
( 546 )

( 511 ) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti
jegyzékében szereplővalamennyi áru).
30

Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,
fűszeres mártások; fűszerek; jég (azosztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
32

Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
43

Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02793
( 220 ) 2013.09.26.
( 731 ) Huang Qizheng, Budapest (HU)
( 546 )

M2571

( 511 ) 25

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése
Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 13 02797
( 220 ) 2013.09.26.
( 731 ) Erdért-Tuzsér Zrt., Tuzsér (HU)
( 740 ) dr. Morvay Boldizsár, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyi áru).
( 210 ) M 13 02799
( 220 ) 2013.09.26.
( 731 ) Breitling Magyarország Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; bőrruházat; cipők; felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

hurkolt/kötött áruk; ingek; kabátok; kalapok; készruhák; mellények; nadrágok; nyakkendők; övek; parkák; pólók;
pulóverek; ruházat, ruhaneműk;sapkák; sálak.
( 210 ) M 13 02804
( 220 ) 2013.09.27.
( 731 ) ZALAKERÁMIA ZRT., Tófej (HU)
( 740 ) dr. Kiss Ferenc István, Budapest
( 546 )

( 511 ) 19

Nem fém építőanyagok.

( 210 ) M 13 02814
( 220 ) 2013.09.30.
( 731 ) Metalelektro Méréstechnikai Kft., Debrecen (HU)
( 546 )

( 511 ) 10

Ortopéd lábbelik; ortopédiai cipőtalpak; cipők, csizmák gyógyászati használatra; diagnosztikai készülékek

gyógyászati használatra; cipők és csizmák sarokrészeibe helyezhető erőmérő cellák gyógyászati használatra;
diagnosztikai készülékek gyógyászatihasználatra; járásvizsgálati eszköz; orvostechnikai segédeszközök.
25

Sport cipők, sport lábbelik, cipősarkak.

44

Orvosi szolgáltatás, járás vizsgálati szolgáltatás.

( 210 ) M 13 02818
( 220 ) 2013.09.30.
( 731 ) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
( 740 ) dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc
M2572

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 23. szám, 2013.12.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

( 541 ) Balázs Cuvée
( 511 ) 33

Borok.

( 210 ) M 13 02852
( 220 ) 2013.10.01.
( 731 ) JT INTERNATIONAL S.A., Geneva 26 (CH)
( 300 ) 58205 2013.07.04. CH
( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 546 )

( 511 ) 34

Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves poralakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák
dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevertformában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;
dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

( 210 ) M 13 02859
( 220 ) 2013.10.02.
( 731 ) Noviter Kft., Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 5

Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
10

Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére.
( 210 ) M 13 02865
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) Lin Yunfeng, Budapest (HU)
( 740 ) Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

( 210 ) M 13 02884
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) NAZZA Software Kft., Szárliget (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 541 ) Tremol
( 511 ) 9

Pénztárgépek; elektronikus pénztárgépek; automatikus pénztárgépek; online pénztárgépek; nyomtatók;

adómemóriás nyomtatók; POS [eladási tranzakciós pont] nyomtatók; mobil értékesítés során használt nyomtatók;
nyomtatók számla, nyugta és átvételielismervény nyomtatásához; vonalkód-nyomtatók.
( 210 ) M 13 02886
( 220 ) 2013.10.03.
( 731 ) LEMILA Kft., Budapest (HU)
( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 541 ) LEMILA
( 511 ) 25

Alsóruházat; fehérneműk; alsóneműk; alsónadrágok; melltartók; body; fűzők; harisnyanadrágok; harisnyák;

harisnyatartók; harisnyakötők; kombinék; köntösök, pongyolák; pizsamák; lábszármelegítők; zoknik; papucsok;
lábbelik.
35

Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások alsóruházat, fehémeműk, alsóneműk,

alsónadrágok, melltartók, body, fűzők, harisnyanadrágok, harisnyák, harisnyatartók, harisnyakötők, kombinék,
köntösök, pongyolák, pizsamák,lábszármelegítők, zoknik, papucsok, lábbelik forgalmazásával kapcsolatban.
( 210 ) M 13 02922
( 220 ) 2013.10.04.
( 731 ) Mátrix Mix Korlátolt Felelősségű Társaság 100%, Budapest (HU)
( 740 ) dr. Gyurácz Andrea,dr. Gyurácz Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Mátrix Mix
( 511 ) 41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
44

Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében
szereplő valamennyiszolgáltatás).
( 210 ) M 13 02929
( 220 ) 2013.10.08.
( 731 ) PC Trade Kft., Békéscsaba (HU)
( 546 )

( 511 ) 9

Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia
vezetésére, kapcsolására, átalakítására,tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és
berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitálisrögzítésű média; szerkezetek
érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő
valamennyiáru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

( 210 ) M 13 02933
( 220 ) 2013.10.08.
( 731 ) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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( 546 )
( 511 ) 35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
38

Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 02967
( 220 ) 2013.10.10.
( 731 ) Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Bt., Budapest (HU)
( 541 ) Betűbazár
( 511 ) 16

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok.
28

Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

karácsonyfadíszek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
( 210 ) M 13 03112
( 220 ) 2013.10.25.
( 731 ) Optima Klíma Zrt 100%, Budapest (HU)
( 541 ) OPTIMA KLÍMA FM
( 511 ) 9

Elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek, elektronikus jeladók;

fényerő-szabályozók, elektromos; fénymérők, megvilágításmérők; frekvenciamérők; hőmérők, nem gyógyászati
használatra; hőmérsékletjelzők;hőmérséklet-szabályozó készülékek; inverterek, áramirányítók [elektromosság];
ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kapcsolók, elektromos; mérőkészülékek,
elektromos; relék, elektromos; számítógépprogramok, rögzített;szoftverek, rögzített; távmegszakítók,
távkapcsolók; termosztátok; transzformátorok.
( 210 ) M 13 03162
( 220 ) 2013.10.30.
( 731 ) Michael Leier KG, Horitschon (AT)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 6
7

Fémből készült betonelem gyártósablonok.
Gépek és gépalkatrészek betonelemek gyártásához és megmunkálásához.

( 210 ) M 13 03240
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) ADVEGIS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03241
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 541 ) CELLDAS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03242
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) DASELL
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03243
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) DASTIBA
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03244
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) GORESIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03245
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) GOSEPROS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03246
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) NOREJECT
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03247
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) MYESSIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03248
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PLANOS
( 511 ) 5

Onkológiai és immunterápiai felhasználásra szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03249
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) POSESS
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Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03250
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PROS-GOS
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03251
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) PTOSIN
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03252
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
( 541 ) RASIG
( 511 ) 5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

( 210 ) M 13 03253
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)
( 541 ) SATIDAS
( 511 ) 5

Humán gyógyászati készítmények.

( 210 ) M 13 03254
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)
( 541 ) TACRUS
( 511 ) 5

Humán gyógyászati készítmények.

( 210 ) M 13 03255
( 220 ) 2013.11.08.
( 731 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest 10. (HU)
( 541 ) TRANSUM
( 511 ) 5

Humán gyógyászati készítmények.

A rovat 137 darab közlést tartalmaz.
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